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מודל אינטשי

זוג השרשראות הינו חלק מרכזי מכונת יצור הנקניקיות. אנו שמים דגש
על איכות השרשראות והשלבים המחוברים לשרשראות.ניתן לקבל את

השרשראות בשני סוגים. הסוג הראשון הוא המודל האינטשי אשר
מיועדת בעיקר לדגמים היותר וותיקים של מכונות ייצור הנקניקיות.

הסוג השני הוא המודל המטרי המיועד בעיקר לדגמים החדשים.
חשוב לשים לב לעובדה כי לכל סוג שרשרת ישנם גלגלי שרשת שונים. 

שרשראות

מודל מטרי

שלבי השרשרת מגיעים בשלושה גדלים סטנדרטיים לפי קוטר הנקניקייה. התאמת השלב הנכון מבוצעת
לפי מק"ט היצרן או לפי הקוטר המבוקש של הנקניקייה המיוצרת.

21שלב       – מיועד לנקניקיות בקוטר של בין  ל  מ"מ 15 “C”

36שלב     – מיועד לנקניקיות בקוטר של בין  ל  מ"מ 24 “L”

21שלב       – מיועד לנקניקיות בקוטר של בין  ל  מ"מ 15 “S”

32את השרשראות ניתן לספק בפסיעות שונות בהתאם לדרישת הלקוח בטווח שבין פסיעה 5 לפסיעה 
דבר הנקבע לפי מימדי הנקניקייה ומידות פלטת הבסיס עליה מורכבות השרשראות.

אנא בדוק בטבלת פלטות הבסיס לאיזה פסיעות מותאמת הפלטה הנ"ל.
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”S“צבתן המיועד לשרשרת עם שלבי       או שלבי 

בהתאם לפסיעה הדרושה וגודל הנקניקייה ניתן להתאים את הצבתנים הנדרשים. ישנם מספר צבתנים
סטנדרטיים ובנוסף ניתן לקבל צבתנים לא סטנדרטיים בהתאם לדרישת הלקוח.

“L”

”C“צבתן המיועד לשרשרת עם שלבי

ישנו גם צבתן המיועד לחצאי פסיעה לשם שיפור הרזולוציה של אורך המוצר וההתאמה המדויקת
לצרכי הלקוח.

צבתן המיועד לשרשרת עם חצאי פסיעה

גלגלי שרשרת
ישנם ארבעה סוגי גלגלי שרשרת המתאימים לשני הסוגים הקיימים של השרשראות. עבור המודל

האינטשי ישנם שני גלגלי שרשרת – האחד גלגל מניע והשני גלגל מונע. עבור המודל המטרי ישנו אותו 
סידור של זוג גלגלי שרשרת – האחד גלגל מניע והשני גלגל מונע. 

גלגל שרשרת מונע גלגל שרשרת מניע 
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פלטת בסיס מפלב"מ

פלטת הבסיס הינה המשטח עליו מורכבות השרשראות. פלטה זו
כוללת גם את הצירים, התומכים של השרשראות , גלגלי השרשרת

ותמסורת ההנעה הנמצאת בתוך הפלטה עצמה. קיימות שתי גרסאות
בהתאם לסוג הציוד הקיים אצל הלקוח. הגרסה הראשונה הינה מסוג

פלדת אל חלד כאשר הסוג השני עשוי מאלומיניום. 

פלטות בסיס

יש צורך להתאים את פלטת הבסיס לפסיעה הרצוי של השרשרת.

,  ו   ,  ,  ,  , 26פלטת בסיס מס' 1 – מיועדת לשרשרת בפסיעות 5, 8,  21 20 16 13 11 10
,  ו   , 28פלטת בסיס מס' 2 – מיועדת לשרשרת בפסיעות 7,  27 17 14

,  ו   ,  ,  ,  , 29פלטת בסיס מס' 3 – מיועדת לשרשרת בפסיעות 6, 9,  25 24 19 18 15 12
30פלטת בסיס מס' 4 – מיועדת לשרשרת בפסיעות 4,  ו  22

,  ו  32פלטת בסיס מס' 5 – מיועדת לשרשרת בפסיעות  31 23

במידת הצורך ניתן גם לקבל מכלול מוכן אשר מגיע כפלטת הבסיס עם השרשראות הרצויות כבר
מורכבות על פלטת הבסיס. 

ניתן לקבל מגוון של צינוריות הזנה כצינורית בלבד או כמכלול שלם. 

פלטת בסיס
מאלומיניום

פלטת בסיס מפלב"מ

צינורות הזנה
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,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 20באפשרותנו לספק את הגדלים הבאים :  19 18 17 16 15 14 13
34 33 32 29 28 27 26 25 24 23 22 ,  ,   ו  21  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 

צינוריות הזנה

CHUCKS

CHUCKS

חלקי חילוף עבור משאבות הזנה
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אנו מספקים גלגלי שיניים עבור משאבות הזנה. ניתן לקבל את מגוון
הגלגלים הקיימים. בנוסף לגלגלים ניתן לקבל גם את שאר חלקי

המשאבה השונים.

גלגלי שיניים למשאבת הזנה

סוגי גלגלי שיניים הקיימים:

מייסבים

EXTRA LOW

LOW

STANDARD

HIGH

EXTRA HIGH

EXTRA HIGHגלגלי שינייםHIGHגלגלי שינייםSTANDARDגלגלי שיניים

מגוון מייסבים עבור מערכות ייצור הנקניקיות. 

אטמים
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קולר דחף

חלקים עבור מקלפות

סכינים

בכדי להשלים את סל החלקים עבור מכונות לייצור נקניקיות אנו מספקים גם חלקים עבור המקלפות.
להלן חלק מן הפריטים שאנו מספקים למכונות אלו.

לוחיות לחיצהגלגלי הזנה

19

41
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1957חברת לאון פסח ובניו בע"מ הנה חברה בבעלות פרטית אשר נוסדה בשנת 
52ע"י מר. לאון פסח. במשך ה  שנה האחרונות התבססה החברה בלב התעשייה

בארץ וכיום הינה נמצאת בחזית העשייה בתחום ההינע והשינוע.

חברת לאון פסח ובניו בע"מ מעמידה בראש סדר העדיפות את שביעות רצון
לקוחותנו ולכן אנו נמצאים בתהליך מתמיד של התחדשות והתמקצעות תוך

חיפוש מוצרים חדשים וזאת כמעה ופתרון לצרכי הלקוחות.

בשנים האחרונות חלה התרחבות מתוך עולם ההינע והשינוע אל מוצרים
משלימים בסביבת הייצור כגון סכינים, מוצרי פוליאוריתן וחלקי חילוף עבור

מכונות ייעודיות.

כחלק ממהלך זה ומתוך הגדלת הקשר עם יצרני מוצרי הבשר והעוף בארץ
החלה חברת לאון פסח ובניו בע"מ לספק חלקי חילוף עבור מכונות לייצור

נקניקיות. ביכולתנו לספק היום חלקים עבור מכונות של חברת                      
ושל חברת            .

בחוברת זו מובא בפניכם על קצה המזלג סל המוצרים אותו אנו מספקים
למכונות הנקניקיות. סל מוצרים זה רחב ומגוון ועל כן לא ניתן היה להכניס את

כלל המוצרים לחוברת. 
במידה והרכיב אותו אתם מחפשים אינו בנמצא, אנא צור קשר לשם קבלת

פרטים נוספים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשה

בברכה

אלכס פסח.

TOWNSEND

HITECH
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